Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z konania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Poprad, 07.02.2019
Prítomní:
PhDr.Mgr. Oľga Jarošová, PhD. predsedníčka komory
PhDr. Peter Seman podpredseda komory
PhDr. František Drozd, PhD.
PhDr. Jana Mazalánová
Mgr. Peter Vilček
Mgr. Petra Zavacká
Ospravedlnení:
PhDr. Inge Doležalová
Mgr. Mózešová Kristína, PhD.
Prítomnosť je overená v prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice.
Dňa 07. februára 2019 o 11:00 hod. sa v priestoroch sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade, Ul.
Joliota Curie 3, konalo predstavenstvo Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce (ďalej len „komora“). Program je súčasťou zápisnice a tvorí jej prílohu.
K bodu č. 1:
Členov predstavenstva privítala predsedníčka komory, ktorá ich informovala o možnostiach financovania
komory v týchto dimenziách:


rezerva premiéra SR;



odborná vedecká konferencia v spolupráci s MPSVR SR;



výber z členského a zo vzdelávacích aktivít komory;

Predsedníčka zároveň upozornila na potrebu úpravy rozpočtu po schválení dotácie od premiéra.
T: do 31.3.2019
Zodp. Predstavenstvo komory
K bodu č. 2:
Predstavenstvo

navrhlo na úrovni každého regiónu zrealizovať konzultačno-pracovné semináre.

Regionálni koordinátori oslovia príslušný samosprávny kraj s návrhom realizácie semináru, ktorého
predmetom by mohlo byť predstavenie koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kraji a aktuálnej tém, ktoré
najviac v kraji rezonujú ako problémové, resp. vyžaduje hlbšiu diskusiu (napr. v oblasti starostlivosti
o dlhodobo chorých, kompetencie centier pre deti a rodinu, v oblasti preventívnej sociálnej práci s deťmi
a mládežou ap.)

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)948 132 841
www.facebook.com/komoraSPaASP/

Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

V súvislosti s prípravou medzinárodnej konferencie, ktorej termín konania bol navrhnutý predbežne na deň
5.6.2019 za účasti akademických a vedeckých kapacít z oblasti sociálnej práce sa predstavenstvo zhodlo
na daných témach konferencie:


Inovatívne metódy, techniky a postupy sociálnej práce;



Dôstojnosť a ľudské práva v sociálnej práci;



Uplatňovanie štandardov kvality sociálnych služieb v praxi;

Predstavenstvo ďalej rozhodlo, že každá téma bude mať svoje podtémy a tie budú mať svojho moderátora:
Napr. Inovatívne metódy, techniky a postupy sociálnej práce - v sociálnom poradenstve, v sociálnej
rehabilitácii, v krízovej intervencii, a pod. Zodpovedný a moderátor: XY atď.
T: do najbližšieho predstavenstva
Zodp. predstavenstvo komory
K bodu č. 3 - 5:
Predstavenstvo komory bude iniciovať účasť komory vo Výbore NR SR pre sociálne veci a zdravotníctvo,
ZMOS-e a Rade vlády ako riadny člen, a poverilo predsedníčku komory, aby komunikovala
s kompetentnými pracovníkmi v organizáciách a následne oslovila členov komory.
K bodu 6:
Predstavenstvo komory na základe uznesenia snemu opätovne prejednalo nedostatky z predloženej Správy
o hospodárení za rok 2017, pričom konštatovalo, že niektoré zistené nedostatky v zápisnici Dozornej rady
boli odstránené počas roka 2018. Zároveň predstavenstvo uložilo predsedníčke komory, aby vzhľadom na
krízovú finančnú situáciu v komore (v súčasnosti komora vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu
nerieši obsadenie voľného miesta tajomníčky) požiadala dozornú radu o pomoc a spoluprácu pri
vypracovaní smerníc:


o vysporiadaní pohľadávok a záväzkov komory;



o spôsobe a podmienkach na vykonanie inventarizácie majetku komory;



o verejnom obstarávaní komory;
T: do 31.3.2019
Zodp.: predseda komory
Dozorná rada komory

K bodu 7:
Vypracovanie Smernice o schvaľovaní

zástupcov komory do komisií, výborov a ďalších orgánov,

v zmysle snemom schválených pravidiel (zloženie výberovej komisie: predseda a zástupca z každého
voleného orgánu) sa predstavenstvo uznieslo že vypracuje smernicu do 31.3.2019
T: do 31.3.2019
Zodp. predseda komory
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K bodu 8:
K novele zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon odborných činností
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovala pracovná skupina
návrh tém, ktorých by sa novela mala dotýkať:
-

povinná registrácia ako predpoklad vykonávania kvalitnej sociálnej práce a ochrany klienta

-

záväznosť dodržiavania etického kódexu všetkými sociálnymi pracovníkmi ako súčasti odbornej
spôsobilosti na výkon sociálnej práce

-

možnosť rozšíriť členstvo o absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v odbore sociálna
práca, so získaným titulom PhD. po absolvovaní 3 ročného denného štúdia, alebo 5 ročného
externého štúdia

-

možnosť rozšíriť členstvo o sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú ako vzdelávatelia a výskumníci
a ich predmetom je vyučovanie sociálnej práce, prípadne výskum priamo týkajúci sa sociálnej
práce

-

jednoznačne definovať výkon odborných činností aj asistentom sociálnej práce, t. j. rozšíriť
citáciu § 5 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnej práci... o prvý stupeň vysokoškolského štúdia
v odbore sociálna práca

-

riešiť odmeňovanie všetkých sociálnych pracovníkov vykonávajúcich odborné a špecializované
činnosti jednotným osobitným zákonom

-

doplniť zákon o sociálnej práci definovaním jednotlivých odborných a špecializovaných
pracovných činností, v zmysle definovaných činností stanoviť požiadavky absolvovania
akreditovaného vzdelávacieho programu ako osobitného kvalifikačného predpokladu výkonu
sociálnej práce

-

vzdelávanie prepojiť s odmeňovaním sociálnych pracovníkov

-

vylúčiť podmienku čestných funkcií v orgánoch komory ako predpoklad personálnej stabilizácie
členov orgánov komory

Pripomienky k zmenám, ktoré by sa mali týkať novely zákona o sociálnej práci podala Mgr.
Závadská, prof. Milan Schavel, doc. Mátel, Mgr. Horváthová.
Väčšina členov predstavenstva (4:1) bola za otvorenie zákona v časti povinnej registrácie sociálnych
pracovníkov; dodržiavania etického kódexu všetkými sociálnymi pracovníkmi, resp. budú podmienkou pre
výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

(4:1). Prijatie za člena aj

absolventata vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v odbore sociálna práca (2:3) a prijatie za členov
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sociálnych pracovníkov vzdelávateľov a výskumníkov (2:3) neodporučila. V ostatných bodoch otvorenia
zákona sa členovia predstavenstva zhodli.
Zdôvodnenie:
Najaktívnejšia bola diskusia ohľadne registrácie a vzdelávania, ktorú členovia predstavenstva vidia ako
veľmi dôležitú. Táto zmena súvisí s dodržiavaním štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb
a s povinným vzdelávaním, ktoré stagnuje. Po vzore komory pôrodných asistentiek a zdravotných sestier,
komore učiteľov a pod. je dobré, aby si členovia komory prehlbovali svoje vedomosti v oblasti nových
poznatkov sociálnej práce. Súčasný stav je alarmujúci a niektorí soc. pracovníci nemajú okrem školských
vedomostí spred viac ako 10 rokov, žiadne iné informácie o nových trendoch, metódach a postupoch
v sociálnej práci.
V súvislosti s pripravovanou rozsiahlejšou novelou zákona 219/2014 Z. z. o sociálnej práci pripravujú
členovia

predstavenstva

prílohu

zákona,

ktorou

bude

definovanie

odborných

pracovných

a špecializovaných činností, tiež odmeňovanie sociálneho pracovníka podľa druhu a formy vykonávaných
odborných pracovných a špecializovaných činností.
T: neurčitý
Zodp. Predstavenstvo komory (Drozd, Mazalánová)
Profesijná rada komory
V diskusii bolo zástupcami pracovnej skupiny navrhnuté, aby témy, ktoré sa majú týkať rozsiahlejšej
novely zákona o sociálnej práci... boli dlhodobejším procesom, tiež aby bol formou prieskumu zistený
názor na jednotlivé oblasti od širokej členskej základne sociálnych pracovníkov a zároveň boli
oddiskutované na sneme komory.

K bodu 9:
V diskusii sa pokračovalo otvorením zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách, kde predstavenstvo na
základe žiadosti predsedníčky navrhuje v tretej časti zákona s názvom Registrácia poskytovateľov
sociálnych služieb, v prvej hlave s názvom Podmienky zápisu do registra nasledovné:


v § 64 za písm. i), pokračovať písm. j a novým textom ktorý znie:
„kópiu dokladu preukazujúceho osobnostné predpoklady fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym
orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra alebo fyzickej osoby, ktorá na základe
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poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby, žiada o zápis do registra a je zodpovedná za
poskytovanie sociálnej služby“.
Návrh zmeny zákona by mohol kopírovať podmienky skúmania osobnostných predpokladov
v zmysle vedúcich pracovníkov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately centier
pre deti a rodinu:
1. Psychickú spôsobilosť preukazuje psychologickým posudkom vypracovaným na základe
psychologického vyšetrenia nie starším ako jeden rok
2. Štatutár zariadenia sociálnej služby psychologickým posudkom vypracovaným na základe
psychologického vyšetrenia v lehotách určených zriaďovateľom, nie dlhších ako päť rokov od
posledného psychologického vyšetrenia, alebo pri vzniku dôvodnej pochybnosti o tom, či štatutár
zariadenia sociálnej služby spĺňa predpoklad psychickej spôsobilosti,
3. Psychologické vyšetrenie vykonáva psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická
psychológia alebo v špecializačnom odbore poradenská psychológia alebo psychológ s
ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia a
najmenej päťročnou praxou vo výkone psychologickej činnosti podľa osobitného predpisu.
4. Psychológ vypracuje na základe psychologického vyšetrenia v ustanovenom predmete a
zhodnotenia ustanovených kontraindikácií psychickej spôsobilosti psychologický posudok, ktorý
obsahuje meno, priezvisko a kontaktné údaje posudzujúceho psychológa, meno, priezvisko, adresu
obvyklého pobytu, dátum narodenia štatutára, alebo fyzickej osoby..... a ďalšie ustanovené
náležitosti.
5. Ak bolo psychologickým vyšetrením zistené, že štatutár neplní predpoklad psychickej spôsobilosti,
štatutár môže požiadať o zopakovanie psychologického vyšetrenia iným psychológom; tento
psychologický posudok je pre posúdenie plnenia predpokladu psychickej spôsobilosti rozhodujúci.
Zriaďovateľ je povinný zabezpečiť psychologické vyšetrenie.
6. Zriaďovateľ určí spôsob zabezpečenia psychologického vyšetrenia. Náklady priamo spojené s
preukazovaním psychickej spôsobilosti uhrádza žiadateľ o zápis do registra.
7. Zriaďovateľ je povinný viesť zoznam vykonaných psychologických vyšetrení fyzickej osoby, ktorá
je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra bez úhrady.
K bodu 10:
Diskusia pokračovala rozpravou o znižovaní výdavkov komory v oblasti miezd a nájmu.
Predstavenstvo rozhodlo o zrušení nájmu jednej kancelárie v priestoroch komory na Mokrohájskej ulici
(1. poschodie) a prijalo opatrenia na znižovanie výdavkov komory tým, že :


do finančnejj stabilizácie komory nebude prijímaná tajomníčka; jej výber po riešení príjmov bude
v kompetencii predsedníčky komory
T: bezodkladne
Zodp. predsedníčka komory

K bodu 11:
Predstavenstvo komory prijalo za nových členov komory týchto sociálnych pracovníkov:




Mgr. Jana Kadašiová
Mgr. Eva Plžiková
Mgr. Fridrich Močáry
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Mgr. Monika Frolová
Mgr. Flóra Kováčová
Mgr. Terézia Rujáková
Mgr. Peter Žofčák
Mgr. Ľudmila Demčáková
PhDr. Alena Kozelová

Predstavenstvo komory neprijalo za členku komory Mgr. Luciu Krakovú, pretože z predložených dokladov
nebolo možné identifikovať priezvisko žiadateľky, resp. jeho zmenu. Z uvedeného dôvodu bude žiadateľka
vyzvaná na doplnenie údajov do 28.2.2019. Ak na výzvu nebude reagovať, bude komora postupovať
v súlade so smernicou o prijímaní členov komory v súvislosti s § 16 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej
práci (...).
T: do 28.2.2019
Zodp. predsedníčka komory
K bodu 12:
Predstavenstvo ukladá predsedníčke komory zverejniť na webovej stránke komory otázky a odpovede
členov komory - FAQ, ktorí sa obracajú na komoru so žiadosťami na rôzne odborné témy a problémy.
T: 31.3.2019
Zodp. predsedníčka komory

K bodu 13:
Predstavenstvo komory schválilo novú členku regionálneho zastúpenia komory v žilinskom kraji, ktorou
sa stala Mgr. Monika Stašíková. Doterajšej členke predstavenstva a regionálnej členke komory doc. PhDr.
Irene Kamanovej,PhD., ďakuje za doterajšiu pomoc a podporu v dianí v komore.
Termín najbližšie predstavenstva

Slovenskej komory SP a ASP bol určený na deň 28.03.2019

v Bratislave.
Zápisnicu napísal:
PhDr. František Drozd, PhD.
Dátum písania zápisnice: 08.02.2019
Miesto: Svit, kancelária region. zástupcu komory
Čas začatia písania zápisnice: 15:32 hod.
Čas ukončenia písania zápisnice: 16:32 hod.
Overovateľ zápisnice:
PhDr. Jana Mazalánová
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